
 
 
 
 

 
 

 
 

วิทยุในราชการกระทรวงมหาดไทย 
 

ลําดบัความเรง่ด่วน-ผู้ปฏิบัติ 

ด่วนที่สดุ 
ลําดับความเรง่ด่วน-ผู้รบัทราบ

ด่วนที่สดุ 

วัน-เดือน-ป ี
๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗ 

ที่ของผูใ้ห้ขา่ว 
ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๙๔ 
โทร. ๐๒-๒๒๖-๒๑๐๕ 

จาก กระทรวงมหาดไทย 
ถึง ผู้รับปฏิบัติ     หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ผู้รับทราบ  รอง หน.คสช./หน.ฝมค. รอง ฝมค. หน.คณะประสาน /กห./กต./ทก. 
                

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานในสังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอําเภอ) ได้ดําเนินการ
ตามนโยบาย ประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ระหว่างวันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๑ การช้ีแจงทําความเข้าใจเรื่องเหตุผล

ในการเข้าบริหารประทศของ คสช. 
และ Roadmap ของคสช. 

 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยมีการทําความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน 
กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนําทางการเมือง และกลุ่ม
ข้าราชการ โดยในรอบวัน จังหวัดและอําเภอทั่วประเทศได้
ดําเนินการทั้งหมด ๙๑๙ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายรับฟังการ
ดําเนินการจํานวน ๘๘,๐๓๗ คน 

 

๒ การดําเนินการกับการกระทําที่ไม่
เหมาะสมกับสถาบันสําคัญของชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการเฝ้าระวังการดําเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของ
ชาติแล้ว  ทั้งนี้ ไม่พบการกระทําที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด  

 

๓ การป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
ความไม่สงบและการระงับการชุมนุม
ทางการเมือง 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุม
ทางการเมือง โดยต้ังจุดตรวจความมั่นคงในถนนสายหลักและทํา
การตรวจค้น ในรอบวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗ ต้ังจุดตรวจความ
มั่นคง ๙๖๑ ครั้ง ตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ 
๗๙๑ ครั้ง พบสถานการณ์ที่อาจนําไปสู่ความไม่สงบ ๐ ครั้ง 
ทั้งนี้ ไม่พบการชุมนุมทางการเมืองแต่อย่างใด 

 

   
 

 
หน้า   ๑   ของ  ๖  หน้า        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๔ การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสาร

และสถานี วิท ยุ ชุมชนที่ ไม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาต 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับ
อนุญาตพบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตออกอากาศ 
จํานวน ๑๔ สถานี ทั้งนี้ ได้ดําเนินการแจ้งให้เจ้าของสถานี
ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว 

 

๕ การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทําลาย
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ใน เ รื่ อ งการป้ อ งกั นการลั กลอบ ตัด ไม้ ทํ าลาย ป่ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยตรวจพบการกระทําความผิดในกรณี
ดังกล่าว จํานวน ๔๖ ครั้ง จับกุมดําเนินคดี จํานวน ๔๔ คดี 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดอุบลราชธานี  โดยนายอําเภอเหล่าเสือโก้ก พร้อม
เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบพื้นที่ซึ่งได้รับแจ้งการกระทําความผิด
ของขบวนการลักลอบตัดไม้ บริเวณวัดป่าสามัคคีชัย หมู่ที่ ๖ 
ตําบลเหล่าเสือโก้ก อําเภอเหล่าเสือโก้ก พบผู้ลักลอบตัดไม้
พะยูง จํานวน ๑ ต้น โดยปรากฏมีรอยเลื่อยรอบลําต้น เพื่อให้
ต้นไม้พะยูงตาย ซึ่งไม้ดังกล่าวสามารถคิดเป็นมูลค่ากว่า ๔ 
แสนบาท  จึงประสานงานผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบและดําเนินการ
ต่อไป 
- จังหวัดหนองบัวลําภู โดยอําเภอศรีบุญเรือง ได้ตรวจสอบการ
ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ในพื้นที่บ้านหนองคังคา หมู่ที่ ๑ ตําบล
หนองกุงแก้ว อําเภอศรีบุญเรือง พบไม้จํานวน ๑๐๘ ท่อน และ
ไม้แปรรูป จํานวน ๖๙๙ แผ่น เจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจยึดและ
จับกุมผู้ต้องหาเพื่อนําไปสอบสวนต่อไป 
- จังหวัดยโสธร โดยนายอําเภอคําเขื่อนแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรักษาความ
สงบจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วม
ตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ในพื้นที่ตําบลดงเจริญ 
อําเภอคําเขื่อนแก้ว พบว่ามีการลักลอบแปรรูป ไม้แปรรูป 
๑๗๘ แผ่น ไม้ท่อน ๑๕๕ ท่อน พร้อมเลื่อยโซ่ยนต์ ทั้งนี้ 
เจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจยึด และนําผู้ต้องหาส่งให้พนักงาน
สอบสวนดําเนินการต่อไปแล้ว 

 

 
หน้า   ๒    ของ  ๖  หน้า        

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
๖ การกวดขันห้ามเล่นการพนันและการ

จัดระเบียบสังคม 
จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
ในการกวดขันห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม 
โดยจับกุมรวมได้ ๘๖ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๒๗ คดี ตู้
ม้า ๐ คดี สลากกินรวบ ๒๓ คดี และคดีอ่ืนๆอีก ๒๕ คดี จํานวน
ผู้ต้องหา ๒๔๐ คน ทั้งนี้ จังหวัดและอําเภอได้จัดกิจกรรมลดละ
เลิกการพนัน และจัดระเบียบสังคม จํานวน ๒๑๒ ครั้ง 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดภูเก็ต โดยที่ทําการปกครองจังหวัด ได้จัดชุด
ปฏิบัติการออกตรวจร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต และสถาน
ประกอบการคล้ายสถานบริการทั้งสิ้น ๑๒ แห่ง ไม่พบสิ่งผิด
กฎหมาย ทั ้งนี ้ ได้กําช ับให ้สถานประกอบการทุกแห่ง
ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด 
- จังหวัดสุรินทร์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอําเภอปราสาท 
และเจ้าหน้าที ่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรอําเภอปราสาท 
จับกุมผู ้ล ักลอบเล่นการพนัน จํานวน ๖ คน ในโรงงาน
น้ําตาล อําเภอปราสาท 

 

๗ การตรวจสอบพฤติกรรมความผิด
เกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชาวนา
และการลดต้นทุนการผลิตของชาวนา 

จังหวัดและอําเภอได้ดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทย  
สั่งการ โดยทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทวงหนี้ชาวนา ซึ่ง
ทางจังหวัดและอําเภอได้พบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวข้องกับ
การทวงหนี้ชาวนา จํานวน ๑๐ ครั้ง เป็นการจับกุมเพื่อ
ดําเนินคดี ๑ คดี มีผู้ ต้องหาจํานวน ๑ คน ทั้งนี้ ได้เข้า
ควบคุมและส่งดําเนินคดีแล้ว 

 

๘ การปราบและการหยุดย้ังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

จังหวัดและอําเภอดําเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ 
โดยได้ดําเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ 
มิติ ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบําบัดรักษา 
- การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๕๑๗ คดี ผู ้ต ้องหา 
จํานวน ๕๖๐ คน 
- การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดยาเสพติด จํานวน ๔๒๐ ครั้ง ตรวจสถานที่ จํานวน
๑,๑๒๒ แห่ง 
- จังหวัดและอําเภอ ดําเนินการนําผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงเข้า
รับการบําบัดรักษาที่สํานักงานสาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป 

 

 
หน้า   ๓    ของ  ๖  หน้า   

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 

 

 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ  
  กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 

- จังหวัดสิงห์บุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ 
ยาเสพติด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งเข้าร่วม เพื่อนํา
นโยบาย คําสั่งและมาตรการของ คสช. ไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา 
ทั้งนี้ได้มีการมอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้ง
เบาะแส เพื่อนําไปปิดประกาศในสถานที่ต่างๆ 
- จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้าตรวจเยี่ยม
เรือนจําภูเก็ตและเป็นประธานโครงการ To Be Number 
One in Prison พร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้กําลังใจข้าราชการ
และผู้ต้องขังในเรือนจํา 

 

๙ การดําเนินงานของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป 

กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอําเภอ จัดทํากิจกรรมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยได้เชิญคู่ขัดแย้ง
ทางการเมืองมาปรึกษาหารือ ๒ ครั้ง ผู้เข้าร่วม ๓๔๐ คน 
และได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความปรองดอง จํานวน ๔๐๗ ครั้ง 
ผู้เข้าร่วม ๕๙,๘๒๒ คน  
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายอําเภอม่วงสามสิบ เป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 
คืนความสุขให้ประชาชนตําบลไผ่ใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วน
ตําบลไผ่ใหญ่ อําเภอม่วงสามสิบ  
- จังหวัดนครสวรรค์  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายก
เหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ออกหน่วย
ให้บริการโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบําบัดทุกข์บํารุง
สุขจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชน รับฟังการชี้แจงข้อราชการ 
นโยบายสําคัญเร่งด่วนตามแนวทาง คสช. และมีการร่วมกัน
กล่าวคําปฏิญาณฯ ร้องเพลงรักกันไว้เถิด เพลงสรรเสริญพระ
บารมี รวมทั้งกิจการรมปลูกต้นไม้ร่วมกัน 

 

 
หน้า   ๔   ของ  ๖  หน้า    

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ  
๑๐ การรับมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุน

หรือวัตถุระเบิดฯ 
จังหวัดและอําเภอ ได้ดําเนินการตรวจค้น จับกุม การ
ครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้ใน
เฉพาะแต่การสงครามในพื้นที่อย่างเข้มงวด 
กิจกรรมที่สําคัญ/เด่น 
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยหน่วยทําลายล้างวัตถุระเบิด 
ได้ทําการรื้อค้นบ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๒ ตําบลไผ่ลิง อําเภอ
พระนครศรีอยุธยา ตรวจพบอาวุธสงคราม ได้แก่ 
   ๑. แม๊กบรรจุกระสุนปืน M๑๖ จํานวน ๕ ช้ิน 
   ๒. กระสุนปืน M ๑๖ จํานวน ๗๘ นัด 
   ๓. ระเบิด C๔ จํานวน ๑ ปอนด์ 
   ๔. ลูกระเบิดส่องสว่าง จํานวน ๔ ลูก 
   ๕. รายการอื่นๆ จํานวน ๔ รายการ 
ทั้งนี้ได้ทําการตรวจยึดเพื่อดําเนินการตรวจสอบต่อไป 
- จังหวัดสุโขทัย โดยฝ่ายปกครองอําเภอด่านลานหอย และ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ ตรวจยึดอาวุธปืนลูกซองยาว เดี่ยว จํานวน ๒ 
กระบอก, อาวุธปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ จํานวน ๒ กระบอก, และ
กระสุนปืน จํานวน ๓ นัด จึงทําการตรวจยึดเพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบต่อไป 

 

๑๑ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน จังหวัดและอําเภอ  ได้รับนโยบายจาก คสช .ในการให้
ความสําคัญกับนโยบายแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยได้
ประชุมช้ีแจงในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อทําความ
เข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงาน และแจ้งให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ได้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงแนวทางดังกล่าวต่อประชาชนใน
พ้ืนที่แล้ว 

 

๑๒ การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว กระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตามนโยบาย คสช. 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้รับรายงานเพิ่มเติมมาว่า 
จังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวทํางานในเรือประมงเพื่อจับสัตว์น้ํา
ทางทะเล ได้เริ่มมีการสํารวจจัดทําบัญชีรายช่ือ สัญชาติ และ
จํานวน เพื่อแจ้งต่อสํานักงานจัดหางานจังหวัดตามภูมิลําเนา
ที่จดทะเบียนเรือ และรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

 

 
หน้า   ๕   ของ  ๖ หน้า          

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด

 



 

 

 

ที่ นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท. ผลการปฏิบัติ หมายเหตุ
  กิจกรรมทีส่าํคญั/เดน่ 

- จังหวัดสระแก้ว  ได้รับรายงานจากกองกําลังบูรพาว่า
ตรวจพบชาวกัมพูชาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
จํานวน ๕๐ คน บริเวณบ้านเขาดิน อําเภอคลองหาด พบว่า
มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา 
และลักลอบเข้าเมืองเพื่อเดินทางไปทํางานในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี จึงได้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสระแก้ว 
ดําเนินการต่อไปแล้ว 
- จังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ผ่ายปกครองและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ออกสํารวจเรือประมงจํานวน ๓๐๕ ลํา เพื่อเก็บ
ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในเรือประมงเพื่อจับสัตว์น้ํา
และแรงงานภาคบริการท่องเที่ยว พบแรงงานต่างด้าวที่ยัง
ไม่มีใบอนุญาตทํางานจํานวน ๖๕๒ คน 

 

๑๓ การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับ
ประชาชน   

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แจ้งเตือน ๓๕ จังหวัด ระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหล
หลาก ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่
เสี่ยงภัยได้จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้า
ระวังสถานการณ์ภัย รวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่ เร็ว 
เครื่องมืออุปกรณ์ประจําพ้ืนที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญ
เหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว 

๓๕ จังหวัด
ในพื้นที่เสี่ยง
ภัย : 
สอบถาม
ข้อมูลได้ที่
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

 
หน้า   ๖   ของ  ๖  หน้า    
 

ชั้นความลบั 
(  ) กําหนด  ( / ) ไม่กําหนด 

ชื่อผู้อนุมัติข่าว 
นายวิบลูย์  สงวนพงศ ์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อผู้เขียนข่าว       
                  ประดิษฐ์  ยมานันท์ 

(นายประดิษฐ์  ยมานันท์) 
เลขานุการศนูย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย 
เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ 
โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖ 


